
 دستبند اسپیس ایکس

آنها است که در میان افراد بسیار مرسوم شده است.  امروزه یکی از رایج ترین زیورآالت، نوع سنگی 

 دستبند .بهبود استایل شما نیز می شود این زیورآالت عالوه بر افزایش اعتماد به نفس، باعث

 حی خاص و دلبر خود مورد پسند بسیاری از جوانان و دختران زیباجو میبا طرا اسپیس ایکس

همچنین  .است  باشد. نگین این دستبند از عقیق یمنی ساخته شده که بسیار قیمتی و با ارزش

عقیق بوتسوانا با  .سنگ های به کار رفته در این دستبند، عقیق سیاه و عقیق بوتسوانا می باشد

بخشیده است. در ادامه با ما همراه  ی فوق العاده به این دستبندتراش های شش ضلعی جلوه ا

آشنا شوید باشید تا با خواص سنگ های عقیق کار شده  .در این دستبند بیشتر 
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 سنگ های کار شده در دستبند اسپیس ایکس

 :سنگ عقیق سیاه

زیورآالت قیمتی می  عقیق سیاه یکی از پرکاربرد ترین اقسام سنگ عقیق در ساخت جواهرات و

آتش فشانی نیز می گویند و دلیلباشد. به عقیق  آن است. این   سیاه، شیشه  آن هم رنگ سیاه 

ممکن است به رنگ های زرد و یا قرمز نیز دیده  سنگ در بیشتر موارد به رنگ سیاه می باشد اما

کشورهای استرالیا، اندونزی، برزیل، اتیوپی، چک و ترکیه یافت   شود. همچنین سنگ عقیق سیاه در

 .می شود
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 :خواص متا فیزیکی عقیق سیاه

 دفع انرژی های منفی و چشم زخم 

 افزایش انرژی و قدرت بدنی 

 :سنگ عقیق بوتسوانا

بوتسوانا در طیف  دی و قیمتی می باشد. عقیقاز دیگر گونه های سنگ عقیق است که بسیار کاربر 

های خاکستری و گاهی به رنگ  هایرنگی گسترده ای چون نوارهای ظریف سفید، سیاه، سایه

آن است، اغلب در کشور های  صورتی دیده می شود. این سنگ عالوه بر کشور بوتیوانا که منبع 

آلمان، مکزیک، چین  برزیل، ایاالت متحده، شیلی،  .و هند نیز یافت می شود اروگوئه، 

 :خواص متا فیزیکی عقیق بوتسوانا

 تنظیم و تعادل چاکرای ریشه، ناف و چشم سوم 



 تقویت اراده و خلق و خوی خوش در فرد 

 :سنگ عقیق یمنی

دیده می شود.  این سنگ در نگین دستبند کار شده و اغلب در رنگ های قهوه ای، مشکی، یاسی

کشوریمن به وفور یافت می   عقیق یمنی از گذشته در ساخت زیورآالت کاربرد دارد. این سنگ در

 .شود

 :خواص متا فیزیکی عقیق یمنی

 فراوانی و افزایش رزق و روزی 

 از بین بردن ترس و دلهره 

 

 خرید دستبند زینتی اسپیس ایکس

آن شامل یک عدد  گلکسی ارتیو با خرید دستبند زینتی اسپیس ایکس از از طراحی بسته بندی 

آهنربایی نیز برخوردار شوید. با سف  کیف چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس ارش از لبتاپی 

آنها را تحویل بگیرید این سایت در کمترین زمان  .ممکن 
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دارید؟ ما دستبند اسپیس ایکس را به شما پیشنهاد می  آیا به پوشیدن دستبدهای سنگی عالقه

 .فوق غرق در حس رضایت خواهید شد  کنیم. با خرید دستبند

 


